
 
 

Regulamin  Szkolnego Konkursu  

„Najładniejsza kartka z życzeniami z okazji Dnia Górnika” 

§ 1. Cele konkursu: 

- upowszechnienie wiedzy  związanej z  Dniem Górnika, 

- rozwijanie zainteresowań regionem, 

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, graficznych, 

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, 

- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, w tym grafika 

komputerową, 

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, 

- rozwijanie zdolności manualnych. 

§ 2. Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach: 

Tomasz Wypler we współpracy z wychowawcami klas. 

§ 3. Uczestnicy konkursu: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Świątnikach. 

§ 4. Warunki przystąpienia do Konkursu: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie kartki z życzeniami (lub jej zdjęcia) z 

okazji Dnia Górnika i oddanie jej w terminie do  02.12.2020r. 

1. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście. 

2. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody 

na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnychdo realizacji konkursu zgodnie z ustawą 

z dnia29. 08. 97r. o Ochronie DanychOsobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego  

regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 

materiałynie naruszają praw autorskich.  



§ 5 Technika i forma prac:  

- praca wykonana samodzielnie w dowolnym programie graficznym zapisana w formacie 

.png, lub .jpg, lub .jpeg, lub .gif, lub .bmp. 

lub 

- zdjęcie lub skan pracy wykonanej w dowolnej technice (kredki, farby, flamastry, wycinanki, 

wydzieranki itp.) na kartce. 

§ 6 Kryteria oceny: 

a) estetyka pracy, 

b) oryginalność, 

c) stopień trudności, 

d) jakość wykonania 

§ 7 Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa). 

§ 8 Prace lub ich zdjęcia/skany wysyłamy do 02.12.2020 r. na adres 78tomek@wp.pl  

§ 9 Ocena prac: 

 a) Prace będzie oceniać komisja konkursowa. 

§ 10 Nagrody:  

1.Organizator konkursu przewiduje nagrodzy rzeczowe dla autorów najlepszych prac. 
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